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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНИ 

Здійснення комплексу заходів щодо дослідження проблеми управління ризиками в системі оподаткування, обґрунтування доцільності 

вивчення даної проблематики,  звернення уваги на  іноземний досвід (зокрема досвід країн ЄС) у сфері податкового ризик-менеджменту, 
розроблення нової системи управління податковими ризиками на основі діючої системи управління в країнах ЄС, пропонування 

управлінських рішень щодо підвищення ефективності ризик-менеджменту у сфері оподаткування.  
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Постановка проблеми. Головний вид 

формування бази держави – податкові надходження. 

Основою функціонування держави є забезпечення 

стабільного зростання податкових надходжень і 

відповідно достатнього обсягу доході в бюджеті для 

реалізації та функціонування соціальних та 

економічних програм і здійснення заходів щодо 

підвищення рівня податкової культури.  

Постійний розвиток та реформування податкової 

системи в Україні на сучасному етапі поки ще не 

приносить бажаних результатів: рівень якості систем 

оподаткування значно нижчий, ніж в країнах 

Європейського Союзу, хоча наша країна за своїми 

можливостями нічим не відрізняється від 

європейських країн. Низький рівень ефективності 

податкової політики зумовлений, насамперед, 

недостатністю дослідження податкових ризиків в 

системі оподаткування та управління ними. У зв’язку 

з вищезазначеним сучасне українське оподаткування  

потребує впровадження в податкову систему дієвого 

механізму з моніторингу та управління податковими 

ризиками. 

Аналіз попередніх публікацій. Незважаючи на 

величезну кількість спроб дослідити проблему 

управління ризиками, ця сфера залишається поки що 

недостатньо вивченою. Найбільш вагомі внески з 

приводу питань проблематики податкових ризиків 

представленні у працях В. Л. Андрущенка, 

В. В. Вітлінського, В. П. Вишневського, 

В. М. Гранатурова, П. В. Мельника, В. А. Онищенка, 

Т. В. Тучака та інші, але так і не вирішено питання: як 

саме ефективно управляти ризиками в податковій 

системі, щоб мінімізувати дію наслідків цих ризиків 

на всю сферу оподаткування. Здобутки вітчизняної 

науки обмежуються в основному розглядом 

виникнення податкових ризиків з боку платників 

податків. Водночас не на достатньому рівні 

обґрунтувано сутність та зміст державного управління 

податковими ризиками.  

Метою дослідження є вивчення специфіки 

податкових ризиків та оптимізація інструментів 

ризик-менеджменту оподаткування в Україні. 

Виклад основних матеріалів дослідження. Для 

досягнення поставленої мети необхідно дослідити 

податкові ризики в системі оподаткування; на основі 

отриманого результату визначити усі можливі 

напрями покращення дієвого механізму управління 

податковими ризиками за допомогою методів 

порівняння та узагальнення. 

Податкова система є основою будь-якої сучасної 

держави. Оскільки через податки держава здійснює 

перерозподіл валового внутрішнього продукту, то 

саме податкова система визначає використання тої чи 

іншої моделі бюджетно-податкової політики держави 

для задоволення суспільних потреб.  

Використовуючи світовий досвід, в практику 

діяльності вітчизняних податкових органів в 2001 році 

було впроваджено моніторинг податкових ризиків.  

Згідно з наказом Державної податкової 

адміністрації України «Про затвердженні методичних 

рекомендацій з моніторингу податкового ризику» 

податковий ризик трактується як вірогідність 

порушення податкового законодавства, в результаті 

чого можливі втрати бюджету [1]. 

Тобто, адміністрування податкових ризиків 

здійснюється виключно на рівні держави, на відміну 

від управління, оскільки такий процес може 

здійснюватися і на рівні платників податків. Такі 

платники можуть також управляти ризиками, 

скориставшись можливістю мінімізувати податкові 

зобов’язання у вигляді уникнення або ухилення від 

оподаткування. Прикладами таких дій можуть бути 

підробка документів, затримка судових процедур, 

надання недостовірної інформації тощо. Крім того, 

оскільки податкові ризики виникають і для держави, і 

для платників податків, необхідно також відділити 

управління ними для кожного із зазначених суб’єктів 

податкових відносин окремо [2]. 

Оскільки питання податкових ризиків досить 

актуальне на сьогодні, то податкові системи світу 

оцінюються багатьма вченими та практиками, існує 

ряд міжнародних рейтингів податкових систем.  

Згідно з найпопулярнішим розділом дослідження 

 міжнародних рейтингів податкових систем «Paying 

Taxes» рейтингу «Doing Business» податкова система 

України у 2013 році перебувала на 148 місці зі 183 

країн, а у 2014 році, за даними цього ж рейтингу, вона 

посідає 164 місце зі 189 країн [3]. Одинадцять країн, 

які входять до п’ятдесяти лідерів цього рейтингу , є 

членами Європейського Союзу. 

Така невтішна ситуація для системи 

оподаткування в Україні зумовлена рядом причин. 

Перш за все, основною проблемою є те, 

що податкові органи офіційно не оприлюднюють у 

своїх річних звітах основні ризики щодо дотримання 

податкового законодавства і заходи боротьби з ними.  
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Ринкові трансформації вітчизняної економіки, які 

відбуваються під час ситуації глибокого політичного 

протистояння, без чіткої економічної доктрини на 

тривалий період розвитку держави, генерують 

зростання імовірності податкових ризиків та їхніх 

масштабів. Вагомість впливу ризиків на стабільність 

податкової системи і результативність її розбудови 

зумовлює об'єктивну необхідність у їхній 

ідентифікації, оцінюванні та мінімізації, що значно 

підвищує актуальність наукових досліджень проблеми 

ризиковості цієї системи. 

Джерелами ризиків виступають фактори 

зовнішнього і внутрішнього характеру разом із 

морально-психологічними особливостями суб'єктів 

податкових правовідносин, котрі спричиняють 

невизначеність і конфліктність у сфері оподаткування. 

Серед інших поширених причин виникнення 

таких ризиків можна зазначити: 

1) невизначеність податкового законодавства; 

2) фактично прецедентний характер 

російського податкового права; 

3) насиченість судової практики різного роду 

оціночними поняттями; 

4) зміни судової практики; 

5) відсутність однаковості судової практики; 

6) слабкість і залежність судової влади. 

На сучасному етапі загальні теоретичні основи, 

сформовані в галузі управління ризиками, однозначно 

не відповідають податковій сфері через специфічність 

її функціонування. У цьому середовищі ризики 

відображають характерні особливості сприйняття 

суб'єктами податкових правовідносин об'єктивно 

наявних невизначеностей, проблеми вибору й 

конфліктності, прийняття рішень у сфері 

оподаткування, виконання податкового законодавства, 

що обтяжені можливими загрозами і невикористаними 

можливостями тощо. 

Цей підхід є основою для формування вихідних 

домінант ризикології податкового середовища. 

Система управління податковими ризиками являє 

собою сукупність взаємопов'язаних і взаємозалежних 

елементів, кінцевою метою існування яких є 

мінімізація податкових ризиків. Дана система 

передбачає здійснення багатьох процесів і дій, які 

являють собою елементи системи управління 

податковими ризиками. До них належить: 

1) визначення ризику; 

2) аналіз, оцінка і опис ризику; 

3) методи мінімізації ризику; 

4) моніторинг заходів попередження і протидії 

ризикам [4]. 

Але, як показує практика, дана система в Україні 

не має бажаних результатів. 

Оскільки визначення ризику є головним етапом в 

системі управління податковими ризиками, то 

розпізнання виду ризику може зменшити дію його 

негативних наслідків. З огляду на податкові ризики 

держави, доцільно поділяти їх на допустимі, критичні 

й катастрофічні.  

Допустимими є ті, які зумовлюють зменшення 

податкових надходжень, що суттєво не впливають на 

дохідну частину бюджету. Їхня поява призводить до 

коригування засобів і шляхів досягнення мети. 

Ризики, що можуть суттєво зменшити податкові 

надходження і вплинути на видатки бюджету, є 

критичними і призводять до зміни мети і стратегії 

податкової діяльності. Катастрофічні – це ризики, 

виникнення яких не дає змоги виконати видаткову 

частину бюджету і може спричинити незаплановані 

додаткові витрати. 

У зв’язку з різноманітністю масштабів впливу 

різних видів податкових ризиків, доречно було б 

удосконалити систему управління ними на макро- та 

на мікрорівнях. 

При вирішенні даної проблеми слід ураховувати, 

що сфері оподаткування властива наявність усіх 

основних умов, що свідчать про існування у ній 

ризиків. До таких умов науковці відносять, зокрема, 

наявність невизначеності, необхідність вибору 

альтернативи, можливість оцінити ймовірність 

здійснення вибраних альтернатив.  

Відтак, негативні наслідки податкових ризиків 

стосуються не лише прямих фінансових втрат, тобто 

ненадходження податкових платежів, а й непрямих – 

зокрема, недосягнення очікуваних результатів від 

податкових реформ. 

У зв’язку з такими і іншими проблемами 

оподаткування в різних країнах світу у 2010 році 

Європейським Союзом було видане Керівництво для 

податкових адміністрацій з ризик-менеджменту щодо 

дотримання законодавства (Compliance risk 

management guide for tax administrations, далі – 

GRMG) [5], у якому значно доопрацьована теоретична 

частина і наведено 25 прикладів успішного 

застосування методів податкового ризик-менеджменту 

у країнах ЄС. Згідно з GRMG ризик-менеджмент із 

дотримання законодавства в оподаткуванні – це 

процес підвищення ефективності адміністрування 

податків у середовищі, повному ризиків.  

Дана програма є доцільною для впровадження в 

Україні, адже саме етапи цієї програми вже перевірені 

на практиці в багатьох країнах. Розглянемо деякі 

технології ризик-менеджменту в оподаткуванні, що 

використовують в Нідерландах, серед яких 

«Національна база даних ризиків» та «Категорія 

уваги». Перша технологія – це комп’ютерний 

інструмент запасу та врахування податкових ризиків. 

Ця база полегшує роботу службовцям адміністрації 

через класифікацію та відпрацювання засобів роботи з 

ризиками. Друга – система оцінки рівня 

законослухняності та фіскальної значущості суб’єкта 

господарювання. Результатом роботи цієї системи є 

двовимірна матриця, у якій підприємства 

упорядковані за фіскальним ризиком(горизонтальна 

вісь) та фіскальною важливістю (вертикальна вісь). 

Дана матриця оновлюється двічі на рік [6]. 

Також дана програма ефективно функціонує і в  

Ірландії, де застосовується система оцінки, аналізу та 

профілювання ризиків «REAP». Метою розробки цієї 

системи було підвищення цінності даних, зібраних 

Ірландською податковою та митною адміністрацією 

для оцінки ризиків. Рівень дотримання законодавства 
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підвищується шляхом більш ефективної контрольно-

перевірочної діяльності, коли ресурси і зусилля 

концентруються на випадках з  вищим рівнем  ризику, 

а контакти із сумлінними платниками податків 

мінімізуються. Ця система базується на знаннях на 

основі правил і оцінювання, результати її роботи 

використовуються для управління програмами з 

дотримання законодавства. Вона аналізує 

надходження з основних податків, отримані дані з 

внутрішніх систем, а також усю наявну пов’язану з 

платником податків інформацію із зовнішніх джерел. 

Це цілісна система ризик-аналізу, на виході якої є 

відсортована за ризиками база даних суб’єктів 

підприємницької діяльності. Дві тисячі восьмий став 

першим роком, коли 60 % ресурсів контрольно-

перевірочної роботи було зосереджено на 20 % 

підприємств, визначених найбільш ризиковими. 

Результати роботи системи «REAP» – тенденція 

більш високих надходжень і зменшення кількості 

випадків невиконання податкових зобов’язань. Також 

є підвищення податкових надходжень від суб’єктів, 

повернутих з групи високого ризику [6]. 

Цікавою для нас є і діяльність податкової служби 

Австрії. Опис ризиків будується навколо ключових 

сегментів ринку (наприклад, великих підприємств і 

мікропідприємств), кожен з яких коротко 

профільований в заяві. Для кожного сегменту ринку 

визначені основні ризики і використовуються основні 

стратегії нейтралізації. 

Такий приклад був би корисний і для України, 

оскільки не проводиться поділ ризиків в залежності 

від сегментів їх виникнення.  

Позитивним є і приклад Нової Зеландії, де 

ризики визначаються для кожного з десяти ключових 

клієнтських сегментів (тобто осіб багатих і високого 

доходу осіб, сімей, некомерційних груп, малих і 

середніх підприємств, тіньової економіки, великих 

підприємств, центральних і місцевих органів влади, 

роботодавців та податкових агентів і посередників). 

Вони групуються за профілем, за яким слідує опис 

конкретних ризиків, підходи до ліквідації, які будуть 

використовуватися (наприклад, шляхом освіти, 

кампаній, обслуговування, аудиту, публічності, 

ініціативи кримінального переслідування). Податкова 

служба повідомляє про позитивні результати від її 

ініціативи і, на додаток до створення значної 

публічності, шукає зворотного зв'язку з зовнішньою 

аудиторією [6]. 

Оскільки ці та інші країни вже перевірили на 

практиці програму, запропоновану ЄС, то системі 

оподаткування в Україні також необхідні зміни, але 

лише ті, що покращать механізм управління ризиками 

в податковій сфері.  

Таким чином, дослідивши стан дієвого механізму 

з управління податковими ризиками, можна визначити 

найбільш важливі етапи роботи з ризиками, які дають 

змогу визначити не лице пріоритетні напрямки ризик-

менеджменту у різних областях оподаткування, але й 

допомагають визначити основний результат такого 

важливого процесу як управління ризиком – 

мінімізація негативного впливу на податкову систему 

України дії даних ризиків. 

Весь процес управління ризиком можна поділити 

на п’ять основних етапів роботи з ризиками, які 

представлені в табл. 1.

 
Таблиця 1 – Основні етапи роботи з ризиками та їх результати 

 

 

Заключним елементом управління податковими 

ризиками є моніторинг заходів їх попередження і 

протидії. В основу розробки таких заходів повинні 

бути закладені результати всіх попередніх етапів 

Основні етапи 

роботи з ризиками 

 

Напрями покращення Результат 

Виявлення 

 

Ідентифікація можливих перепон 

для досягнення цілей податкової 

служби 

Податкова служба має перелік потенційних 

ризиків, який показує групи платників або 

сектори, для яких ризики очкуються 

Аналіз 

Виявленні ризики зважуються і 

групуються у відповідному 

порядку 

З’ясовується інформація про чинники поведінки 

розглянутих платників податків, імовірність та 

можливі наслідки ризику, про тенденції зміни 

ризику, його вплив на виконання завдань 

податкової адміністрації 

Розподіл ризиків за 

пріоритетами 

Ризики оцінюються і 

розподіляються за певними 

ознаками для більш детального 

ознайомлення з їх наслідками 

Результатом цього етапу є матриця, у якій ризики 

розподіляються за важливістю та імовірністю 

виникнення негативних наслідків 

Опрацювання 

Передача ризику відповідній 

організації; зниження ризику; 

покриття ризику 

Після цього етапу податкова служба має справу 

лише з тим, хто здатний на шахрайство, свідомо 

цього прагне і йде на ризик. Чим раніше ризики 

проаналізовані і виявленні, тим швидше вони 

можуть бути покриті 

Оцінка отриманих 

результатів 

 Зміни, які належать до цілей податкової служби, 

наприклад, підвищення рівня добровільної сплати 

податків 
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роботи з ризиками. Також ключовим моментом є 

вибір напрямів модернізації управлінських технологій 

відповідно до можливих змін ринкових умов, 

поведінки суб’єктів податкових правовідносин тощо, 

тобто необхідною є відповідна комбінація різних 

методів управління. 

Зокрема, найбільш вірогідним є те, що 

оптимізація дотримання податкової дисципліни в 

державі можлива при виконанні ефективного 

поєднання стимулювання та санкцій. Так, у разі, коли 

суб’єкти податкових правовідносин не бажають чи не 

можуть виконувати податкове законодавство, стимули 

будуть незначними. Вони заохочують до певної 

поведінки та підтримують її, але не мають змоги 

суттєво змінити. 

Разом з тим, якщо податкова служба 

намагатиметься підвищити рівень виконання 

платниками податків зобов’язань винятково за 

допомогою змін в адміністративній чи законодавчій 

інфраструктурах, не враховуючи позицій суб’єктів 

податкових відносин та ставлення суспільства до 

проблем оподаткування, ризики невиконання 

податкового законодавства зростатимуть. 

Тому отримані результати доповнюють 

обґрунтовані теоретичні домінанти ризиковості 

податкової системи і дають змогу систематизувати їх 

у вигляді теоретичної моделі ризикології у сфері 

оподаткування. Це уможливлює виділення системи 

постулатів стосовно ризиків оподаткування як 

економічної категорії. 

Тобто, на сьогодні управління податковими 

ризиками в Україні передбачає наступні дії: 

1) формування політики управління 

податковими ризиками; 

2) формування підходів до управління 

податковими ризиками; 

3) характеристика податкових ризику; 

4) ідентифікація окремих видів податкових 

ризиків; 

5) оцінка інформації, необхідної для визначення 

рівня податкових ризиків; 

6) визначення факторів, що впливають на 

податкові ризики; 

7) встановлення гранично допустимого рівня 

податкових ризиків; 

8) визначення розміру можливих фінансових 

втрат за окремими видами податкових ризиків; 

9) вибір і використання внутрішніх механізмів 

нейтралізації негативних наслідків окремих видів 

податкових ризиків; 

10)  оцінка результативності нейтралізації 

податкових ризиків; 

11)  організація моніторингу податкових ризиків; 

12)  оцінка результативності моніторингу 

податкових ризиків. 

У рамках державного податкового менеджменту 

його суб'єкти повинні вибирати таку стратегію 

податкового управління, яка дозволить зменшити 

податкові ризики. Володіючи інформацією щодо 

можливих податкових ризиків органи податкового 

управління повинні вживати заходів щодо 

ефективнішого управлінню податковими потоками. 

Висновки. Ризиками охоплені всі елементи та 

структурні складові сфери оподаткування, які властиві 

всім без винятку субєктам податкових правовідносин. 

Отже, у наявності – пряма залежність причинно-

наслідкових зв'язків сфери оподаткування і ризиків. 

Оскільки такі зв’язки формуються під впливом 

контрольованих і неконтрольованих чинників, то 

повністю уникнути ризиків нереально, однак завжди 

існує можливість їх передбачити і зменшити. Тому 

розвиток і адекватне використання основ ризикології 

у сфері оподаткування – це нагальна потреба 

сьогодення. 

Розглянувши основні методи ризик-менеджменту 

у країнах Європейського Союзу, можна зробити 

висновок про доцільність впровадження до практики 

податкових органів України деяких з них. 

Європейські країни роблять спробу оптимізувати 

оподаткування (впроваджувати нові податкові 

технології на основі самооподаткування, 

підтримувати високий рівень соціальних стандартів 

тощо). Загальні тенденції оподаткування, що склалися 

в Європейському Союзі, мають стати  орієнтиром  для 

процесу адаптації податкових систем країн, які 

прагнуть вступити в ЄС. Наразі очевидно, що Україні 

необхідно швидше приєднатися до цього процесу, а ті 

сфери, які поки що найменш гармонізовані в ЄС, 

розвивати за власним «фіскальним сценарієм», тобто 

відповідно до моделі бюджетно-податкової політики, 

яку здійснює держава. Загальними пріоритетами 

повинні стати зменшення обтяжливості вітчизняної 

податкової системи, подальше скорочення податків та 

платежів, вирівнювання диспропорцій в 

оподаткуванні, зосередження на використанні 

інноваційних методів адміністрування, обмеження 

економічно необґрунтованих преференцій в 

оподаткуванні, удосконалення податкових 

інструментів стимулювання підприємництва, 

формування податкової культури та психологічного 

сприйняття бізнесом та населенням дій держави у 

сфері податкової політики. 

Процес адаптації вітчизняної податкової системи 

до європейських стандартів повинен мати 

еволюційний характер, а також базуватися на 

економічній і політичній стабільності в країні. 

Зокрема, слід пам’ятати, що у понятті 

податкового ризику немає поняття протиправності і 

винності особи. Він може виникнути і при повністю 

правомірними дії платника податків. 

По суті, діяльність юриста базується на оцінці 

ризиків. Податковими ризиками можна управляти. 

Отже, застосування в Україні запропонованої 

системи управління податковими ризиками допоможе 

виявити підприємців, які, декларуючи незначні 

фінансові обороти, витрачають не зіставні з ними 

суми коштів. Досвід зарубіжних країн допоможе 

Україні у подальшому розвитку ефективнішого 

управління ризиками в системі оподаткування. 
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